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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-4.2 je riešenie 0,4 kV rozvádzačov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-2.2, 

 MGS-S-REF-E-2.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-4.2 nahrádza:  

podnikovú normu MGS-S-REF-E-4.2 0,4 kV rozvádzače, Rev 1.00.01, Prvá kompletná 
revízia, 13.05.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-4.2 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Rozvádzač: je zostava jedného alebo niekoľkých spínacích prístrojov vvn, vn, nn, spolu 
s pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, ochranným, regulačným atď. 
zariadením, ktorú úplne zostavil výrobca, vrátane všetkých vnútorných  elektrických a 
mechanických spojov a konštrukčných častí. 
Z výrobných alebo dopravných dôvodov sa môžu určité montážne operácie vykonať mimo 
závodu výrobcu rozvádzača. 
 
Rozvádzač nn: je rozvádzač pre napätie do 1 000 V striedavých (st) a do 
1 500 V jednosmerných (js). 
 
Typovo skúšaný rozvádzač: je rozvádzač, zodpovedajúci stanovenému typu rozvádzača 
alebo zostave, bez odchýlok od typového zhotovenia, ktoré by mohli mať podstatný vplyv 
na jeho vlastnosti a o ktorom sa preukáže, že zodpovedá predmetnej norme. 
 
Čiastočne typovo skúšaný rozvádzač: je rozvádzač, ktorý obsahuje typovo skúšané aj 
typovo neskúšané usporiadanie zostavy za predpokladu, že typovo neskúšané 
usporiadanie je odvodené (napr. výpočtom) od typovo skúšaného usporiadania, ktoré 
vyhovelo skúškam. 
 
Slot modulového rozvádzača: je otvor v rozvádzači, ktorý slúži pre umiestnenie 
výsuvného modulu so spínacím ústrojenstvom. 
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3. Rozvádzače nn 

3.1 Rozdelenie rozvádzačov nn 
Pre účely tejto normy sa rozvádzače nn rozdeľujú z niekoľkých hľadísk. 

3.1.1 Podľa vonkajšej konštrukcie na: 

a) nekrytý rozvádzač - živé časti elektrických zariadení sú prístupné dotyku, 

b) panelový rozvádzač s krytom z prednej strany - krytie IP 2x z prednej strany, 

c) krytý rozvádzač - krytý zo všetkých strán s výnimkou dosadacej plochy, krytie 
najmenej IP 2x. 

3.1.2 Podľa vyhotovenia na: 

a) skriňový rozvádzač, 

b) skriňový stavebnicový rozvádzač (modulový), 

c) pultový rozvádzač, 

d) rozvodnicu, 

e) zapuzdrený rozvádzač, 

f) prípojnicový rozvod.  

3.1.3 Podľa miesta inštalácie na: 

a) rozvádzač pre vnútornú inštaláciu (vnútorné vyhotovenie), 

b) rozvádzač pre vonkajšiu inštaláciu (vonkajšie vyhotovenie). 

3.1.4 Podľa spôsobu montáže na: 

a) stabilný rozvádzač (neprenosný), 

b) mobilný rozvádzač (prenosný).  

3.1.5 Podľa použitia na: 

a) motorický, 

b) riadených pohonov, 

c) svetelný, 

d) núdzového osvetlenia, 

e) vlastnej spotreby, 

f) jednosmerný, 

g) prívodov a vývodov UPS, 

h) rozhrania, 

i) kompenzačný, 

j) elektrických ohrevov, 

k) rozvádzač údržby. 

3.1.6 Podľa spôsobu napojenia na: 

a) hlavný, 

b) podružný. 

3.1.7 Podľa konštrukcie polí rozvádzača na: 

a) jednostranný, 

b) obojstranný. 
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3.1.8 Vyhotovenie rozvádzača pre konkrétnu aplikáciu závisí od použitia rozvádzača a 
ďalších technicko-ekonomických požiadaviek, kladených na rozvádzač (spoľahlivosť, 
investičné náklady, náročnosť údržby a pod.). 
S ohľadom na nižšiu spoľahlivosť a náročnú údržbu, s inštaláciou zapuzdrených nn 
rozvádzačov neuvažovať.  

3.2 Požiadavky na nn rozvádzače podľa použitia 

3.2.1 Rozvádzač motorický (RM) 

3.2.1.1 Motorické rozvádzače riešiť v rozvodnej sústave 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S.  
V prvej časti rozvádzača, smerom od prívodu, bude rozvodná sústava    
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C s vodičom PEN. Z tejto časti napojiť silové vývody napájania 
podružných rozvádzačov. V druhej časti rozvádzača vytvoriť sústavu 
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S. 
 
Označenie na rozvádzači: 
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S  

3.2.1.2 Použité vodiče PEN silových vývodov napájania podružných rozvádzačov musia, 
z hľadiska minimálneho prierezu, spĺňať požiadavky STN 33 2000-5-54, článok 543. 

3.2.1.3 Z dôvodu racionalizácie činností pri výkone údržby, revízií, opráv, odstraňovaní 
porúch a z dôvodu z minimalizácie času, potrebného pre výkon uvedených činností, riešiť 
motorické rozvádzače dôležitých elektrozariadení vo vyhotovení skriňový stavebnicový 
rozvádzač (modulový). 

3.2.1.4 Umiestnenie elektrickej výzbroje zdvojených zariadení (jedno zariadenie 
prevádzkuje, druhé je pripravené ako záskoková rezerva) riešiť v rozvádzači tak, aby 
každá výzbroj z dvojice elektrozariadení bola v inom poli rozvádzača. 
V prípade riešenia napojenia elektrozariadení výrobného objektu z viacerých rozvádzačov 
rovnakého druhu (napr. motorických, napojených z rôznych transformátorov), rozdeliť 
elektrickú výzbroj zdvojených pozícií tak, aby každá výzbroj bola umiestnená v inom 
rozvádzači. Tieto rozvádzače napájať z rozdielnych sekcií vn.  

3.2.1.5 Vývody elektrických zariadení a spotrebičov výrobnej jednotky v rozvádzačoch, 
najmä zdvojených zariadení, riešiť tak, aby výkonová kapacita rozvádzačov a výrobno-
technologické požiadavky na prevádzku zariadení boli v súlade. 
Tieto požiadavky môžu byť v zásade nasledovné: 

a) zariadenia zdvojených pozícií (alebo iba časť z nich) môžu prevádzkovať 
v niektorých prípadoch paralelne, t. j. prevádzkujú hlavné aj rezervné pozície 
súčasne, 

b) zariadenia rezervných pozícií môžu prevádzkovať iba v prípade odstavenia 
hlavného zariadenia. Tento stav sa predpokladá iba vo výnimočných prípadoch, keď 
je hlavné zariadenie v poruche, 
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c) zariadenia rezervných pozícií môžu prevádzkovať v prípade odstavenia hlavného 
zariadenia, pričom štart rezervného zariadenia je potrebný ešte za prevádzky 
hlavného zariadenia. Prepnutie medzi hlavným a rezervným zariadením sa považuje 
za bežný prevádzkový úkon. 

3.2.2 Rozvádzač riadených pohonov (RVSD) 

3.2.2.1 Rozvádzač riadených pohonov riešiť v rozvodnej sústave 3 N PE ~ 50 Hz 
400 V / TN-S. Vytvorenie 5 vodičovej sústavy vykonať na vstupných svorkách do 
rozvádzača. Napojenie realizovať štvoržilovým káblom z prvej časti nadradeného 
motorického rozvádzača so systémom TN-C-S.  
 
Označenie na rozvádzači podľa použitia: 
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S  

3.2.3 Rozvádzač svetelný (RS) 

3.2.3.1 Hlavné svetelné rozvádzače riešiť v rozvodnej sústave 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-
C-S.  
Prvá časť rozvádzača smerom od prívodu bude rozvodná sústava 3 PEN ~ 50 Hz 
400 V / TN-C s vodičom PEN, slúžiaca pre napojenie silových vývodov pre napájanie 
podružných svetelných rozvádzačov.  
V druhej časti rozvádzača vytvoriť sústavu 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S pre napojenie 
všetkých svetelných a ostatných spotrebičov, pričom tieto musia byť napojené 
samostatným neutrálnym (stredným) vodičom N a ochranným vodičom PE.  
Označenie na rozvádzači: 
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 

3.2.3.2 Prívod do podružného svetelného rozvádzača, ak je napájaný z prvej časti 
hlavného svetelného rozvádzača, riešiť v sústave 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S. Pre 
inštaláciu (okrem prívodového kábla) použiť samostatný neutrálny (stredný) vodič N 
a ochranný vodič PE. 

3.2.3.3 Ak je podružný svetelný rozvádzač napájaný z 5 vodičovej nadradenej sústavy 
TN-S, riešiť rozvádzač v sústave 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S.  
Pre inštaláciu použiť samostatný neutrálny (stredný) vodič N a ochranný vodič PE.  

3.2.3.4 Na zaručenie bezpečnej činnosti, u elektrickej inštalácie, umiestnenej vo 
výbušných plynných atmosférach, musia byť v každom obvode alebo v skupine obvodov 
zaradené vhodné odpájacie prvky (napríklad odpínače, poistky a spájacie články), ktoré 
odpoja všetky vodiče obvodu, vrátane neutrálneho vodiča. 

3.2.4 Rozvádzač núdzového osvetlenia (RSN) 

3.2.4.1 Rozvádzač núdzového osvetlenia riešiť v rozvodnej sústave 2 PE - 230 V / IT. 
Označenie na rozvádzači:  
2 PE - 230V / IT 

3.2.4.2 Rozvádzač núdzového osvetlenia napája nasledovné spotrebiče v prevádzke: 

a) núdzové únikové osvetlenie, 

b) núdzové náhradné osvetlenie (ak je vyžadované bezpečnostnými požiadavkami). 
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3.2.4.3 Rozvádzač núdzového osvetlenia môže byť integrovaný alebo pričlenený 
k svetelnému rozvádzaču, v oddelenom priestore (kovovou prepážkou, bočnou stenou 
rozvádzača) od umiestnenia striedavého rozvodu. 

3.2.4.4 V prípade malých výrobných jednotiek (pozri odsek 3.2.12.1) môže rozvádzač 
núdzového osvetlenia napájať jednosmerné spotrebiče v prevádzke aj v budove. 

3.2.4.5 Zapínanie núdzového osvetlenia riešiť automaticky pri strate striedavého napätia 
na prípojniciach svetelného rozvádzača. Prepínačom, s polohami Ručne - 0 - Automaticky, 
umiestneným na dverách rozvádzača, musí byť umožnené aj ručné zapnutie núdzového 
osvetlenia. Zapnutý stav núdzového osvetlenia indikovať signálnym svietidlom zelenej 
farby na dverách rozvádzača. 

3.2.5 Rozvádzač vlastnej spotreby (RT) 

3.2.5.1 Rozvádzač vlastnej spotreby riešiť v rozvodnej sústave 3 PEN ~ 50 Hz 
400 V / TN-C-S.  
V prvej časti rozvádzača, smerom od prívodu, bude rozvodná sústava 3 PEN ~ 
50 Hz 400 V / TN-C s vodičom PEN, v druhej časti rozvádzača vytvoriť sústavu          
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S. 
 
Označenie na rozvádzači:  
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 

3.2.5.2 Rozvádzač vlastnej spotreby spotreby napája nasledovné spotrebiče trafostanice 
(TS): 

a) osvetlenie vnútorných priestorov budovy, 

b) zásuvky, 

c) ventilačné jednotky, 

d) klimatizačné jednotky. 

3.2.5.3 Časťou rozvádzača je jednosmerný rozvod, slúžiaci pre napojenie: 

a) núdzového osvetlenia vnútorných priestorov budovy TS, 

b) odvetrávacích jednotiek, napájaných napätím 230 V js. 

3.2.5.4 Zapínanie núdzového osvetlenia riešiť automaticky pri strate striedavého napätia 
na prípojniciach rozvádzača vlastnej spotreby. Prepínačom, s polohami Ručne - 0 -
 Automaticky, umiestneným na dverách rozvádzača, musí byť umožnené aj ručné zapnutie 
núdzového osvetlenia. osvetlenia. Zapnutý stav núdzového osvetlenia indikovať signálnym 
svietidlom zelenej farby na dverách rozvádzača. 

3.2.5.5 Jednosmerný rozvod umiestniť v oddelenom priestore (kovovou prepážkou, 
stenou rozvádzača) od umiestnenia striedavého rozvodu. 

3.2.6 Rozvádzač jednosmerný (RU) 

3.2.6.1 Jednosmerný rozvádzač riešiť v rozvodnej sústave 2 PE 230 V / IT. 
 
Označenie na rozvádzači: 
2 PE 230 V / IT 
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3.2.6.2 Jednosmerný rozvádzač slúži ako distribučný rozvádzač pre napojenie 
rozvádzačov, z ktorých je napojené: 

a) núdzové únikové osvetlenie, 

b) núdzové náhradné osvetlenie, 

c) ovládacie napätie vn rozvádzača, 

d) ovládacie napätie prívodných ističov a vypínačov nn rozvádzačov, 

e) špeciálne zariadenia.  

3.2.7 Rozvádzač prívodov a vývodov UPS (RUPS) 

3.2.7.1 Rozvádzač prívodov a vývodov pre UPS riešiť v rozvodnej sústave                     
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S. Výstup UPS treba zosúladiť s touto sústavou. 
 
Označenie na rozvádzači:  
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S 

3.2.7.2 Rozvádzač slúži pre napojenie: 

a) UPS, 

b) distribučný rozvádzač v SRTP (DT). 

3.2.7.3 Súčasťou RUPS je aj servisný By-pass UPS pre napájanie distribučného 
rozvádzača DT. 

3.2.8 Rozvádzač rozhrania RI (IRC) 

3.2.8.1 Tento rozvádzač slúži ako reléové a svorkovnicové rozhranie medzi časťou 
elektro a SRTP. 

3.2.8.2 Pri návrhu a konštrukcii rozvádzača oddeliť obvody s napätím 24 V js od napätia 
230 V, 50 Hz. Všetky relé, ktoré majú kontaktnú väzbu na SRTP, musia mať pozlátené 
kontakty. 

3.2.9 Rozvádzač kompenzácie (RC) 

3.2.9.1 Rozvádzač kompenzácie riešiť v rozvodnej sústave 3 PEN ~ 50 Hz  400 V / TN-C. 
 
Označenie na rozvádzači:  
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C 

3.2.9.2 Automatické zapínanie kompenzačných stupňov riadiť pomocou automatického 
regulátora. 
Kompenzáciu riešiť ako chránenú. (použitie tlmiviek). 

3.2.9.3 Pre silové zapínanie kompenzačných stupňov použiť na to určené špeciálne 
stýkače. 

3.2.9.4 Ochranu hlavných kontaktov stýkačov pred opaľovaním vykonať pomocou 
obmedzujúcich rezistorov.  

3.2.9.5 Zapínanie rezistorov realizovať stýkačmi, ktorých pomocné kontakty sú ovládané 
od hlavných kontaktov stýkačov magnetickou väzbou. 
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3.2.9.6 Na kompenzáciu používať kondenzátory s deformačnými zónami a N2 plynovou 
ochrannou atmosférou od výrobcov podľa platného Zoznamu vybraných výrobcov. 

3.2.10 Rozvádzač elektrických ohrevov (REH) 

3.2.10.1 Rozvádzač elektrických ohrevov riešiť v rozvodnej sústave         
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S. 
 
Označenie na rozvádzači:  
3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S 
 
Ochranu pred úrazom elektrickým prúdom pri  poruche u sprievodných elektrických 
ohrevov vykonať samočinným odpojením napájania pomocou prúdových chráničov 
s menovitým rozdielovým prúdom chráničov 30 mA. Predradený prúdový chránič použiť 
s menovitým rozdielovým prúdom 100 mA a selektívnym časovým oneskorením. Prúdové 
chrániče musia mať aj nadprúdovú spúšť skratovú a tepelnú. 

3.2.10.2 Výpad jedného z chráničov v skupine hlásiť do DCS ako poruchu. Maximálny 
počet chráničov v skupine, pripojených na jednu signalizáciu, je 10. 

3.2.10.3 Tento rozvádzač zriaďovať len v prípade, ak je počet vývodov taký, aby bolo 
zaplnené jedno 600 mm široké pole rozvádzača na 70 % (30 % priestorová rezerva). 
V opačnom prípade inštalovať vývody elektrických ohrevov do svetelného rozvádzača. 

3.2.11 Rozvádzač údržby (RR) 

3.2.11.1 Na výrobni projektovať samostatný rozvádzač pre údržbu s menovitým prúdom 
400 A (rozvodná sústava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S). 
 
Označenie na rozvádzači:  
3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 
 
Rozvádzač údržby musí mať prívody z dvoch nezávislých zdrojov (jeden prívod 
z vlastného objektu, druhý prívod z objektu napájaného z inej transformačnej stanice). 
Spôsob riešenia rozvádzača: 

 v prívodoch inštalovať vzájomne mechanicky blokované odpínače, 

 ak je predpoklad využívania čistenia technologických zariadení pomocou 
vysokotlakovej pumpy je potrebné realizovať ističový vývod pre napojenie 
sústrojensva vysokotlakového čerpadla. Požadovaný výkon je 132 kW, 

 vo vývodoch pre trojfázové 63 A zásuvky inštalovať 3+N pólové poistkové 
odpínače (pre valcové poistky typu PV22), ktoré budú predradené prúdovým 
chráničom s menovitým rozdielovým prúdom 100 mA, 

 vo vývodoch pre jednofázové 16 A zásuvky inštalovať 1+N pólové poistkové 
odpínače (pre valcové poistky typu PV10), ktoré budú predradené prúdovým 
chráničom s menovitým rozdielovým prúdom 30 mA, 

 pre jednofázový 100 VA transformátor, 230 V/24 V, 50 Hz, vo vývodoch 
s bezpečným napätím ukončených zásuvkou, inštalovať 1+N pólové poistkové 
odpínače (pre valcové poistky typu PV10), 
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 minimálny počet vývodov, pre stredne veľkú výrobnú jednotku, pre každý druh 
zásuviek je 7 (priemer obsiahnutej časti VJ horizontálne aj vertikálne cca 20m, na 1 
skupinu zásuviek), 

 vývod pre žeriav s 3+N pólovým poistkovým odpínačom, 

 vývody pre elektrické zdvíhacie a dopravné zariadenia s x+N poistkovým 
odpínačom podľa potreby. 

3.2.12 Požiadavky na rozsah použitého druhu rozvádzačov 

3.2.12.1 V prípade malých výrobných jednotiek (1 silový transformátor) nie je potrebné 
použiť pre každý uvedený druh elektrického zariadenia uvedené typy rozvádzačov (RM, 
...), ale je možné elektrické zariadenia integrovať do menších celkov, napr. použitím len 
motorického a svetelného rozvádzača. Potom náplň motorického rozvádzača, ako i 
svetelného rozvádzača, môže presahovať špecifikovaný druh vývodov.  

3.2.12.2 Pri výstavbe nových výrobných jednotiek je potrebné základnú zostavu druhov 
rozvádzačov, ako aj celkovú konfiguráciu napájania, špecifikovať pred podpísaním 
kontraktu. 

3.2.12.3 Špecifikovaný rozsah riešiť v spolupráci so spracovateľom tejto normy a aj 
záverečné riešenie musí byť odsúhlasené spracovateľom.   

3.2.12.4 Prenosné staveniskové rozvádzače osadiť: 

a) trojfázovým elektromerom v štvorvodičovom zapojení (určené meradlo) za účelom 
merania elektrickej práce (možnosť účtovania nákladov spotrebovanej elektrickej 
energie),  

b) zásuvkami na napätie 230 V, 400 V, 50 Hz a v prípade potreby na 24 V, 50 Hz. 

c) vo vývodoch: 

 pre trojfázové zásuvky do 63 A inštalovať predradené prúdové chrániče s 
menovitým rozdielovým prúdom 100 mA v prípade, ak toto istenie nie je 
inštalované v napájacom rozvádzači,  

 pre trojfázové zásuvky do 32 A inštalovať predradené prúdové chrániče s 
menovitým rozdielovým prúdom 30 mA,  

 pre jednofázové zásuvky 16 A inštalovať predradené prúdové chrániče s 
menovitým rozdielovým prúdom 30 mA, 

 s bezpečným napätím ukončených zásuvkou,  inštalovať  jednofázový 100 
VA bezpečnostný oddeľovací transformátor, 230 V/24 V, 50 Hz.  

 
Rozvádzač konštruovať s možnosťou uzamykania predných dverí. 

3.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom u nn rozvádzačov 

3.3.1 Obecne, pre zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, je potrebné 
dodržať ustanovenia STN 33 2000-4-41. Ochranné vodiče musia spĺňať požiadavky 
STN 33 2000-5-54. 

3.3.2 Neživé časti rozvádzača pripojiť na ochranný vodič pri splnení podmienok 
stanovených pre každý druh uzemnenia siete (STN 33 2000-4-41). Ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom s využitím ochranného vodiča využíva úmyselne vedený ochranný 
vodič, alebo súvislé vodivé časti rozvádzača, tvoriace náhodný ochranný vodič. 
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Niektoré hlavné zásady: 

a) ručné ovládacie časti (rukoväte, kolesá a pod.) musia byť:  

 buď vodivo spojené spoľahlivým a trvalým spôsobom s časťami, ktoré sú spojené 
s ochranným obvodom, 

 alebo opatrené prídavnou izoláciou, ktorá ich izoluje od iných vodivých častí 
rozvádzača.  

Izolácia musí zodpovedať najmenej menovitému izolačnému napätiu rozvádzača. 

b) kovové časti, pokryté vrstvou náteru alebo smaltu, nie je obecne možné 
považovať za rovnocenné izolovaným častiam, 

c) spojitosť vnútorných vzájomných spojov ochranného obvodu musí byť zaistená 
spojením buď priamo, alebo použitím ochranného vodiča, pričom platí: 

 ak je časť rozvádzača vybratá z krytu (napr. pri údržbe), nesmie byť ochranný 
obvod rozvádzača prerušený. Ohybné kovové hadice nesmú byť použité ako 
ochranný vodič, 

 ochranné spojenie výsuvnej časti rozvádzača s ochranným vodičom musí byť 
účinné v polohe pracovnej aj skúšobnej, 

 pre veká, dvere a pod. sa obvyklé spôsoby upevnenia skrutkami a kovovými 
závesmi považujú za vyhovujúce k zaisteniu spojitosti ochranného spojenia za 
predpokladu, že na nich nie je umiestnené žiadne elektrické zariadenie. V prípade, 
že sú na dverách, krytoch a podobne, umiestnené prístroje na napätie iné než 
bezpečné, musí sa zaistiť spojitosť ochranného obvodu pripojením samostatným 
ochranným vodičom, ktorého prierez zodpovedá najväčšiemu prierezu prívodných 
vodičov k prístrojom a zariadeniam, umiestneným na týchto častiach. Miesto 
samostatného ochranného vodiča sa za rovnocenné spojenie považuje použitie 
klzných kontaktov a kovových závesov chránených proti korózii a navrhnutých zvlášť 
pre tieto prípady, 

 pokiaľ sa časť krytia rozvádzača, napr. vodivá kostra, použije ako náhodný 
ochranný vodič, musí byť prierez tejto časti rovnocenný minimálne najmenšiemu 
prierezu uvedenému v STN 33 2000-5-54, 

 v zásade, ochranný obvod vo vnútri rozvádzača nesmie obsahovať rozpojovacie 
zariadenie (spínač, odpojovač) okrem spojok, ktoré môžu byť odnímateľné iba 
pomocou nástroja a prístupné iba povereným pracovníkom. Pripúšťa sa aj prerušenie 
spojitosti ochranného obvodu použitím zásuviek alebo kontaktov, pričom však 
ochranný obvod musí byť prerušený až po prerušení ostatných vodičov a obnovenie 
spojitosti ochranného obvodu musí nastať pred spojením ostatných vodičov. 

3.3.3 Pripojenie uzemňovacieho vodiča do rozvádzača (pás 30 x 4 mm FeZn)  vykonať 
vždy v prívodnom poli rozvádzača a v mieste rozdelenia sústavy TN-C na TN-S.   

3.4 Konštrukcia rozvádzačov 

3.4.1 Všetky elektrické prístroje dimenzovať podľa koordinácie TYP 2, v zmysle normy 
STN EN 60947-4-1. 
V prípade skratu musí byť zabezpečená opätovná správna funkčnosť prístrojov (ističa, 
stýkača a pod.). Výnimkou je jemné zvarenie hlavných kontaktov stýkačov, ktoré však 
musí byť rozpojiteľné pomocou nástroja, napr. skrutkovačom. 

3.4.2 Rozvádzače projektovať a konštruovať takým spôsobom, aby bola zabezpečená: 

a) 10 % kompletne osadená rezerva, 
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b) 10 % priestorová rezerva, 

c) ak je predpoklad rozširovania výrobne je potrebné rozvádzač riešiť a situovať 
takým spôsobom, aby sa dal čo najjednoduchšie rozšíriť. 

3.4.3 Hlavné rozvádzače (motorické, svetelné), umiestnené v rozvodniach, riešiť tak, aby 
neboli spolu s napájacím transformátorom v jednej miestnosti. Priestor, v ktorom sú 
inštalované transformátory, situovať pod priestorom rozvádzačov.  

3.4.4 Prepojenie medzi vývodmi transformátorov a prívodmi hlavných rozvádzačov 
vykonať prípojnicovým mostom s krytím IP40. Prípojnicový most je potrebné konštrukčne 
riešiť tak, aby sa dali demontovať kryty v miestach skrutkových spojov. 

3.4.5 Rozvádzače musia byť z materiálov schopných odolávať mechanickým,   
elektrickým a tepelným namáhaniam a účinkom prostredia, ktoré sa môže vyskytnúť 
v bežnej prevádzke. Ochrana voči vplyvu prostredia (korózii) musí byť zaistená použitím 
vhodného materiálu alebo zodpovedajúcou povrchovou úpravou exponovaných častí.  

3.4.6 Rozvádzače (skriňové) projektovať a konštruovať so spodným pripojením káblov 
k rozvádzaču a umiestnením hlavných prípojníc v hornej časti rozvádzača. 
V prípade umiestnenia hlavných prípojníc v spodnej časti rozvádzača, prípojnice opatriť 
odnímateľným izolačným krytom dispozične riešeným tak, aby bolo zabránené možnosti 
náhodnému dotyku alebo skratu na prípojniciach (napr. pri práci na zariadení náhodné 
spadnutie vodivého pracovného nástroja a pod.). 

3.4.7 Dvere rozvádzačov konštruovať tak, aby bol zaistený maximálny uhol otvorenia 95° 
tak, aby nebránili otvoreniu dverí ďalšieho poľa.  
V prípade možnosti prístupu k zadnej časti rozvádzača, opatriť rozvádzač otvárateľnými 
dverami, z dôvodu lepšieho prístupu pri revíziách. 

3.4.8 Skriňový stavebnicový rozvádzač (modulový) konštruovať vo výsuvnom vyhotovení. 
Výsuvný modul musí mať tri zaistené polohy:  

 pracovnú, 

 skúšobnú, 

 odpojenú. 
Odpojená poloha sa musí dať zaistiť visiacou zámkou proti neoprávnenej manipulácii. 

3.4.9 Pri spojovaní jednotlivých polí alebo skriniek skrutkovými spojmi vykonať dokonale 
vodivé spojenie použitím vejárových podložiek. 

3.4.10 Spoje na hlavných prípojniciach (skrutkové, pružné kontakty a pod.) konštruovať 
tak, aby bolo možné za prevádzky zariadenia kontrolovať ich oteplenie termovíznym 
zariadením alebo bezkontaktným teplomerom (viditeľnosť spojov). 

3.4.11 Prístroje a obvody rozvádzača musia byť v rozvádzači usporiadané tak,  aby sa 
uľahčilo ich ovládanie a údržba a súčasne bola zaistená potrebná bezpečnosť. 

3.4.12 Prístroje (najmä sekundárne ochrany, blokovacie relé a pod.) montovať tak, aby 
bola zamedzená možnosť nežiadúceho vplyvu otrasov, spôsobených činnosťou 
výkonových vypínačov, najmä v prívodných poliach. 

3.4.13 Umiestnenie výkonových poistiek riešiť tak, aby sa do celého priestoru 
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rozvádzačového poľa nezaťahoval skratový výkon zberníc. Projektovať poistkové 
odpínače.  

3.4.14 Svorky pre pripojenie vstupujúcich a vystupujúcich neutrálnych a ochranných 
vodičov (vrátane vodiča PEN) musia byť umiestnené vždy v blízkosti prívodných svoriek 
príslušných fázových vodičov. 

3.4.15 K jednej svorke môže byť pripojený len jediný vodič. Pripojenie dvoch alebo viac 
vodičov k jednej svorke je povolené iba v tých prípadoch, v ktorých sú svorky pre tento 
účel konštruované.  

3.4.16 Uprednostňovať technológiu spájania svorkami tam, kde nie je nevyhnutné 
používať oká.   

3.4.17 Pri skrutkových spojoch vodičov, najmä väčších rozmerov, použiť na zaistenie proti 
uvoľneniu káblového oka podložku, pružnú podložku a maticu (nepoužívať dve matice bez 
pružnej podložky). 

3.4.18 Pripojenie spoločného vodiča (neutrálny vodič, záporný pól a pod.) reťazca 
ovládacích cievok prístrojov (relé, stýkače a pod.) riešiť tak, aby pri výmene prístroja 
v príslušnom reťazci za prevádzky, nebol prerušený napájací obvod ovládacích cievok 
ďalších prístrojov tohto reťazca. 
Túto požiadavku riešiť tak, že spoločný vodič sa pripojí samostatne na príslušnú svorku 
prvého a samostatne na svorku posledného prístroja daného reťazca prístrojov, pričom 
pripojenie spoločného vodiča ďalších prístrojov v reťazci sa vykoná vzájomným 
prepojením príslušných svoriek všetkých prístrojov reťazca. 

3.4.19 Svorky v rozvádzači musia byť umiestnené aspoň 200 mm nad dnom rozvádzača 
a umiestnené tak, aby k nim mohli byť ľahko pripojiteľné káble (dostatočný priestor na 
tvarovanie žíl). 

3.4.20 Meracie a indikačné prístroje, ktoré sú sledované obsluhou, nesmú byť 
u rozvádzačov montovaných na podlahe umiestnené vyššie než 2 000 mm nad podlahou. 

3.4.21 Ovládacie časti, ako páky, tlačidlá a pod., musia byť umiestnené v takej výške, aby 
mohli byť ľahko ovládané, t. j. nesmú byť vyššie než 2 000 mm nad podlahou (ich os). 

3.4.22 Súvisiace prostriedky a zariadenia pre manipuláciu, zaisťovanie a testovanie dodať 
s rozvádzačom v primeranom počte.  

3.4.23 Neobsadené vývodky z rozvádzača (krabice) uzatvoriť na to určenými záslepkami. 
Zaslepenie vývodky iným spôsobom je zakázané. 
 

3.5 Táto požiadavka platí aj pre neobsadené vývodky prístrojov vo vnútri 
rozvádzačov (krabíc).Umiestňovanie rozvádzačov 

3.5.1 Pri vnútornej inštalácii rozvádzače umiestňovať do rozvodní, alebo pre tento účel 
navrhnutých, vybudovaných a vyhovujúcich miestností. 

3.5.2 Z dôvodu zjednodušenia svetelnej a zásuvkovej inštalácie v budovách inštalovať 
rozvodnice na jednotlivé poschodia. Pre rozvodnice platia zvýšené požiadavky na krytie. 
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Minimálne požadované krytie je IP40 pri zatvorených dverách a IP20 pri otvorených 
dverách. 

3.5.3 Pri vonkajšej inštalácii rozvádzačov je potrebné pre rozvádzač a jeho okolie 
zabezpečiť: 

a) strechu, chrániacu rozvádzač a pracovný priestor pred rozvádzačom pred dažďom 
a snehom, 

b) odvodnený betónový alebo dlaždicový pracovný priestor pred rozvádzačom, 

c) umelé osvetlenie s miestnym ovládaním, 

d) zásuvky na napätie 230 V, 400 V, 50 Hz a v prípade potreby na 24 V, 50 Hz. 

3.6 Farba rozvádzačov 

3.6.1 Farba prívodných polí skriňových rozvádzačov sa požaduje žltá s farebným 
odtieňom RAL 1016. 
Farba ďalších polí sa požaduje šedá s farebným odtieňom RAL 7035. 

3.6.2 Farba rozvádzača pozostávajúceho z jednej skrine sa požaduje šedá s farebným 
odtieňom RAL 7035. Na dverách rozvádzača natrieť obdĺžnik s rozmermi 400 x 300 mm 
(š x v) žltou farbou s odtieňom RAL 1016. Spodnú hranu obdĺžnika umiestniť 500 mm od 
spodnej hrany dverí.   

3.6.3 Farba zapuzdrených rozvádzačov (liatinové) sa požaduje šedá s farebným 
odtieňom RAL 7035. Veko prívodu opatriť náterom žltej farby s odtieňom RAL 1016. 

3.6.4 Z dôvodu dodržania základnej antikoróznej úpravy sa požaduje, aby boli aj prívodné 
polia nastriekané najprv šedou farbou a až potom bol aplikovaný nástrek farby 
požadovaným žltým odtieňom (predpokladá sa aplikácia nástreku jednotlivých plechových 
dielcov práškovou farbou šedého odtieňa).  

3.7 Označovanie na nn rozvádzačoch 
Podľa vyhotovenia a použitia rozvádzača sa požaduje nasledovné označenie: 

a) štítok rozvádzača, 

b) označenie pozície rozvádzača (pozičné označenie rozvádzača), 

c) označenie pozície poľa rozvádzača (pozičné označenie poľa rozvádzača), 

d) označenie pozície výsuvného modulu rozvádzača (pozičné označenie výsuvného 
modulu rozvádzača), 

e) označenie pozície slotu výsuvného modulu rozvádzača (pozičné označenie slotu 
výsuvného modulu rozvádzača), 

f) označenie vývodov rozvádzača, 

g) označenie napäťovej sústavy použitej v rozvádzači, 

h) označenie prívodov rozvádzača, 

i) označenie rozvádzača zjednodušenou jednopólovou schémou (slepá schéma), 

j) označenie prístrojov rozvádzača a ich funkcie, 

k) informatívne označenie. 

3.7.1 Štítok rozvádzača 
Každý rozvádzač musí mať aspoň jeden trvanlivý, dobre čitateľný štítok, na ktorom budú 
uvedené údaje pod špecifikovanými odrážkami a), b), c), d), e), k). Ďalšie charakteristické 
údaje budú uvedené v inom, vhodnom dokumente. 
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Požadované údaje: 

a) názov výrobcu alebo ochranná známka, 

b) typové označenie, výrobné číslo alebo iný údaj, umožňujúci identifikáciu výrobku, 

c) STN, 

d) druh prúdu a jeho kmitočet, 

e) menovité pracovné napätie, 

f) menovité izolačné napätie, 

g) menovité napätie riadiacich obvodov (podľa potreby), 

h) hraničné hodnoty činnosti (ak sú rozdielne od STN), 

i) menovitý prúd každého obvodu odbočky rozvádzača (podľa potreby), 

j) skratová odolnosť, 

k) krytie rozvádzača, 

l) spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, 

m) pracovné podmienky vo vnútornom a vonkajšom prostredí, prípadne pre špeciálne 
použitie,  

n) spôsob uzemnenia sústavy, pre ktorú je rozvádzač určený, 

o) rozmery rozvádzača v poradí výška, šírka a hĺbka, 

p) hmotnosť (ak je rozvádzač rozdelený na prepravné jednotky, musí mať každý diel 
vyznačenú hmotnosť). 

3.7.2 Pozičné označenie rozvádzača 

3.7.2.1 Každý rozvádzač musí mať označenú pozíciu, tzv. pozičné označenie. Základnou 
požiadavkou pre pozičné označenie je jeho jedinečnosť, s vylúčením možnosti rovnakého 
pozičného označenia dvoch rôznych rozvádzačov. 

3.7.2.2 Pozičné označenie rozvádzača tvoria dve skupiny alfanumerických znakov; 
skupiny sú vzájomne oddelené pomlčkou.  
Prvá skupina znakov udáva pozičné označenie transformačnej stanice (TS), v ktorej je 
rozvádzač inštalovaný. Ak je rozvádzač inštalovaný v  inom objekte ako TS, udáva sa len 
číslo bloku na ktorom je rozvádzač inštalovaný. 
Druhú skupinu znakov tvorí: 

 skratka rozvádzača pre príslušné použitie (pozri 3.7.2.3), 

 poradové označenie rozvádzača pre príslušné použitie na danom bloku (pozri 
3.7.2.4). Toto označenie sa uvádza za skratkou rozvádzača pre príslušné použitie aj 
v prípade, že sa uvažuje len s jedným rozvádzačom. 

 
Príklad: 
57D-RM1.2 
 
Vysvetlenie: 
57D - rozvádzač je inštalovaný v transformačnej stanici 57D (TS je na bloku 57) 
RM1.2 - jedná sa o podružný motorický rozvádzač RM1.2. 

3.7.2.3 Pre označovanie rozvádzačov pre príslušné použitie uvádzať nasledovné skratky: 

a) RM - rozvádzač motorický, 

b) RVSD - rozvádzač riadených pohonov, 

c) RS - rozvádzač svetelný, 

d) RSN - rozvádzač núdzového osvetlenia, 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-4.2 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 17/25 

e) RT - rozvádzač vlastnej spotreby, 

f) RU - rozvádzač jednosmerný, 

g) RUPS - rozvádzač prívodov a vývodov UPS, 

h) RI - rozvádzač rozhrania (IRC), 

i) RC - rozvádzač kompenzácie, 

j) REH - rozvádzač elektrických ohrevov, 

k) RR - rozvádzač údržby. 

3.7.2.4 Poradové označenie rozvádzačov je tvorené pre: 

 hlavné rozvádzače, 

 podružné rozvádzače. 

 
Poradové označenie hlavných rozvádzačov pre príslušné použitie tvorí poradové číslo 
označovaného rozvádzača na danom bloku. 
 
Príklady: 
57-RM2: hlavný motorický rozvádzač, ktorý je druhý v poradí  motorických rozvádzačov 
inštalovaných na bloku 57 mimo TS. 
57D-RS1: hlavný svetelný rozvádzač, ktorý je prvý v poradí svetelných rozvádzačov 
inštalovaných v TS 57D. 
 
Poradové číslo podružných rozvádzačov pre príslušné použitie na danom bloku tvoria 
skupiny čísiel; skupiny sú vzájomne oddelené bodkou. Skupiny čísiel sú tvorené podľa 
nasledovných pravidiel: 

 prvú skupinu tvorí poradové číslo hlavného rozvádzača z ktorého je realizovaný 
prívod označovaného podružného rozvádzača, alebo jeden z jeho prívodov, určený 
ako hlavný prívod, 

 druhú skupinu tvorí číslo, ktoré určuje poradie napojenia označovaného 
podružného rozvádzača z hlavného rozvádzača,  

 
Príklad: 
57-RM2.2: podružný motorický rozvádzač inštalovaný na bloku 57 (mimo TS), ktorého 
hlavný prívod je realizovaný z hlavného rozvádzača RM2 a ktorý je druhý v poradí 
podružných motorických rozvádzačov napojených z RM2. 
 

 tretiu a ďalšie skupiny tvoria čísla, ktoré určujú poradie napojenia označovaného 
podružného rozvádzača z nadradeného rozvádzača. 

 
Príklad: 
57-RM2.2.2: podružný motorický rozvádzač inštalovaný na bloku 57 (mimo TS), ktorého 
hlavný prívod je realizovaný z rozvádzača RM2.2 a ktorý je druhý v poradí podružných 
rozvádzačov napojených z RM2.2. 

3.7.2.5 Pri dopĺňaní, resp. pri rekonštrukcii časti nn rozvodne, je potrebné označovanie 
zosúladiť s pôvodným značením. 

3.7.3 Pozičné označovanie polí rozvádzača 

3.7.3.1 Každé pole alebo skrinka rozvádzača musí mať označenú pozíciu, tzv. pozičné 
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označenie poľa rozvádzača. Pozičné označenie polí rozvádzača tvorí číslo alebo 
alfanumerický znak (pre dvojstranné rozvádzače: pozičné označenie pre predné a zadné 
polia).  
Číslo označuje poradie príslušného poľa. V prípade dvojstranných polí sa poradové číslo 
poľa dopĺňa o písmeno P alebo Z (P-predné pole, Z-zadné pole). 
 
Príklady: 
1 - prvé pole rozvádzača, ktoré je iba jednostranné, 
5P - piate predné pole dvojstranného rozvádzača, 
2Z - druhé zadné pole dvojstranného rozvádzača. 

3.7.4 Pozičné označovanie výsuvných modulov rozvádzača 

3.7.4.1 Pozičné označovanie výsuvného modulu 
Rozvádzač s  výsuvnými modulmi musí mať označenú každú pozíciu modulu, tzv. pozičné 
označenie výsuvného modulu rozvádzača. Pozičné označenie výsuvného modulu tvoria 
nasledovné skupiny alfanumerických znakov: 

a) Skupina pozičného umiestnenia modulu - alfanumerický znak, ktorý je závislý 
od pozičného umiestnenia  modulu v poli rozvádzača, t. j. udáva vertikálnu a 
horizontálnu polohu modulu v poli. Písmenová časť znaku označuje vertikálnu polohu 
modulu a numerická časť označuje horizontálnu polohu modulu. 

 
Pozičné označenie sa tvorí na základe nasledovných pravidiel: 

 príslušné pole rozvádzača je konštrukčne rozdelené na priestor s modulmi 
(vývodmi) a káblový priestor. Priestor s vývodmi rozvádzača je fiktívne vertikálne a 
horizontálne rozdelený na základné moduly, 

 veľkosť vertikálneho delenia zodpovedá výške najmenšieho modulu použitého 
v rozvádzači. Pozície vertikálneho delenia sa označujú veľkými písmenami abecedy 
od A po Z (písmená A až Z, písmeno I sa nepoužíva), smerom od hornej časti poľa 
k dolnej časti, 

 veľkosť horizontálneho delenia zodpovedá šírke najmenšieho modulu použitého 
v rozvádzači. Pozície horizontálneho delenia sa označujú číslami od 1 po x, smerom 
z ľava do prava, 

 v prípade, že výsuvný modul zaberá viac ako jednu pozíciu fiktívneho základného 
modulu, pričleňuje sa mu označenie pozície, v ktorej sa nachádza ľavá horná časť 
modulu. 
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 1 2 3 4   

A       

B 1      

C       

D 2      

E       

F       

G       

H   3    

J       

 Priestor s vývodmi Káblový 
priestor 

 Pole rozvádzača 

 
Príklady označenia pozičného umiestnenia výsuvného modulu: 
Modul č.1: pozičné označenie B1, 
Modul č.2: pozičné označenie D1, 
Modul č.3: pozičné označenie H3. 
 

b) Skupina pričlenenia modulu - alfanumerický znak pozostávajúci z dvoch častí 
vzájomne oddelených lomkov:  

 prvú časť tvorí pozičné označenie rozvádzača, v ktorom je modul inštalovaný, 

 druhú časť tvorí pozičné označenie poľa rozvádzača, v ktorom je modul 
inštalovaný, 

 
Príklad označenia pričlenenia modulu:  
57D-RM2/5P 
 
Vysvetlenie: 
Modul je inštalovaný na TS57D, v rozvádzači RM2, pole 5, predná časť. 

3.7.5 Pozičné označovanie slotov výsuvných modulov rozvádzača 
Každý slot na rozvádzači, v ktorom sa nachádza výsuvný modul, musí byť označený 
skupinou znakov, ktoré jednoznačne definujú jeho umiestnenie a pričlenenie.  
 
Príklad:  
57D-RM2/5P    G1 
 
Vysvetlenie: 
Slot je na TS57D, v rozvádzači RM2, pole 5, predná časť. Ľavá horná časť slotu sa 
nachádza na pozícii G1. 
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Nižšie je uvedený príklad celkovej grafickej realizácie komplexného označenia.  
 
57D-RM2/5P       

G1  11- MP101A P=5,5kW 
In=11A 

 

  FUNKCIA : čerpadlo mazacieho oleja / lube oil pump  
  KÓD :   

 
Komplexné označenie na slote (realizované vo výškovej úrovni príslušného modulu) a na 
prislúchajúcom výsuvnom module je identické.  

3.7.6 Označovanie vývodov skriňového rozvádzača (nie modulového) 
Na vývodových poliach rozvádzača musí byť uvedené pozičné označenie jednotlivých 
vývodov (pozičné označenie elektrických zariadení pripojených na rozvádzač) a ich výkon; 
označenie pozície a výkonu vývodu je oddelené lomkou. 
 
Príklad označenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.7 Označovanie napäťovej sústavy použitej v rozvádzači 
Označovanie napäťovej sústavy sa vykonáva v zmysle STN.  
 
Príklad označenia:  
 
 

3.7.8 Označovanie prívodov rozvádzača 
Na prívodových poliach rozvádzača musí byť uvedená informácia o jeho prívodoch.  
 
Príklad označenia:  
 
 
 
 
 
 

3.7.9 Označenie rozvádzača zjednodušenou jednopólovou schémou (slepá schéma) 
Hlavný jednosmerný rozvádzač opatriť na prednej strane jednopólovou schémou čiernej 
farby. Hlavné rozvádzače nn je potrebné opatriť jednopólovou schémou len v prípade, keď 
nie je použitý jeden zo štandardných spôsobov napájania a schémou sa zjednoduší 
orientácia pri zložitejšom spôsobe napájania.  
Zapuzdrené rozvádzače (liatinové) sa požaduje označiť jednopólovou schémou alebo 
pozičným označením umiestnených prvkov (napr. FU1, KM1). 

16-MP123A/15 kW 

13-MK101A/75 kW 

13-HE243/1,5 kW 

REZERVA/1,5 kW 

3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C 

HLAVNÝ PRÍVOD 
Z TRANSFORM. 

57D-TM01 
Cu 3x2x(80x10) + 

1x(80x10) 

 

PRÍVOD  Z   
57D-RM3,  

POLE 4P, G1, 
CYKY 3x240+120 
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3.7.10 Označovanie prístrojov a ich funkcie 
Na rozvádzači musí byť uvedené označenie funkcie ovládacích alebo signalizačných 
prvkov.  
Príklad označenia:  
 
 

3.7.11 Informatívne označovanie 
Na rozvádzači musia byť uvedené informácie dôležité pre obsluhu a prevádzku.  
 
Príklad označenia:  
 
 
 
 

3.7.12 Miesta a spôsoby realizácie označovania na rozvádzačoch 

3.7.12.1 Štítok rozvádzača 
Miesto označenia: obvykle vonkajšia strana, prvé pole alebo miesto prívodu. 

3.7.12.2 Pozičné označenie rozvádzača 
Miesto označenia: vonkajšia strana, prvé pole alebo miesto prívodu 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 50 mm. 

3.7.12.3 Pozičné označovanie polí rozvádzača 
Miesto označenia: vonkajšia strana, každé pole v hornej časti na ráme (nie na dverách). 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 50 mm. 

3.7.12.4 Pozičné označovanie výsuvného modulu 
Miesto označenia: vonkajšia strana, rúčka výsuvného modulu alebo na tento účel 
vyčlenené miesto. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 a 5 mm (pozri článok 3.7.5). 
V prípade, ak výrobca rozvádzača má pre označenie vhodný kryt, ktorý bráni poškodeniu 
označenia, nemusí byť štítok gravírovaný.  

3.7.12.5 Pozičné označovanie slotov výsuvných modulov rozvádzača 
Miesto označenia: vonkajšia strana, na ráme alebo dverách káblového priestoru.  
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 a 5 mm (pozri článok 3.7.5). 

3.7.12.6 Pozičné označovanie vývodov rozvádzača 
Miesto označenia: vonkajšia strana, vývodové pole. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.7.12.7 Označovanie napäťovej sústavy použitej v rozvádzači 
Miesto označenia: vonkajšia strana, miesto prívodu alebo prvé pole. 

VYP. 

 
ZAPNUTÝ 

 
AUTOMATICKÝ ZÁSKOK   

PARALELNÝ 
CHOD ZAKÁZANÝ 
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Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 20 mm. 

3.7.12.8 Označovanie prívodov rozvádzača 
Miesto označenia: vonkajšia strana, miesto prívodu 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.7.12.9 Označovanie rozvádzača zjednodušenou jednopólovou schémou (slepá 
schéma) 
Miesto označenia: vonkajšia strana. 
Spôsob vyhotovenia: pruhy so šírkou 5 a 10 mm čiernej farby. 

3.7.12.10 Označovanie prístrojov a ich funkcie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, označenie nad alebo pod ovládacím signalizačným 
prvkom. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 5 mm. 

3.7.12.11 Informatívne označovanie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, aktuálne miesto pre informáciu. 
Spôsob vyhotovenia: štítok bielej farby s vygravírovanými znakmi čiernej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.7.12.12 Výstražné označovanie 
Miesto označenia: vonkajšia strana, aktuálne miesto pre výstrahu. 
Spôsob vyhotovenia: štítok červenej farby s vygravírovanými znakmi bielej farby, výška 
znakov 10 mm. 

3.8 Označovanie vnútri nn rozvádzačov 

3.8.1 Všetky označenia v rozvádzači musia byť vykonané na viditeľnom mieste, čitateľne, 
trvanlivo a musia súhlasiť s označením vo všetkých schémach, tabuľkách a výrobnej 
dokumentácii rozvádzača. 

3.8.2 V rozvádzači musí byť jasná príslušnosť prístrojov k jednotlivým obvodom. Za týmto 
účelom použiť v rozvádzači trvanlivé označenie jednotlivých častí (prístroje, svorky a 
pod.). Všetky káble a vodiče musia byť označené. Pre označovanie používať výrobky, 
ktoré sú pre tento účel určené. Pre označovanie vodičov použiť prednostne smerový 
systém (napr. 2-KM103:6). Vodiče PEN, PE, N musia byť označené príslušnosťou 
k obvodu. 
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3.9 Farebné značenie vodičov v rozvádzačoch 
Farebné značenie sa vykonáva v zmysle STN EN 60445 (33 0160). 

3.9.1 Farebné značenie izolovaných vodičov 

3.9.1.1 Farebné značenie izolovaných vodičov v striedavej sústave do 1 000 V 
 

Vodič, žila Poznávacia farba 

fázový alebo krajný čierna, hnedá, šedá 

neutrálny (stredný) svetlomodrá 

ochranný zelená/žltá 

3.9.1.2 Farebné značenie izolovaných vodičov v jednosmernej sústave do 1 500 V 
 

Vodič, žila Poznávacia farba 

kladný pól čierna alebo hnedá, odporúčaná hnedá 

záporný pól čierna alebo hnedá, odporúčaná čierna 

ochranný zelená/žltá 

3.9.2 Farebné značenie holých vodičov 

3.9.2.1 Farebné značenie holých vodičov v striedavej sústave do 1 000 V 
 

Vodič, prípojnica Poznávacia farba 

1. fáza oranžová (s jedným priečnym čiernym pruhom) 

2. fáza oranžová (s dvomi priečnymi čiernymi pruhmi) 

3. fáza oranžová (s tromi priečnymi čiernymi pruhmi) 

stredný svetlomodrá 

ochranný PEN zelená/žltá so svetlomodrými pruhmi na koncoch, 
príp. iných potrebných miestach 

ochranný PE zelená/žltá 

 
V prípade izolovaných prípojníc, napr. čiernym zmrštiteľným rukávom, sa izolácia 
nenatiera, ale sa označí príslušnosť fáz samolepkami L1, L2, L3.  

3.9.2.2 Farebné značenie holých vodičov v jednosmernej sústave do 1 500 V 
 

Vodič, prípojnica Poznávacia farba 

kladný pól tmavočervená 

záporný pól tmavomodrá 

ochranný zelená/žltá 

 
V prípade izolovaných prípojníc, napr. čiernym zmrštiteľným rukávom, sa izolácia 
nenatiera, ale sa označí príslušnosť fáz samolepkami L+, L-. 

3.9.3 Odlíšenie ochranného vodiča 
Ochranný vodič sa musí zreteľne odlíšiť tvarom, umiestnením, označením alebo farbou. 
Ak sa použije odlíšenie samotnou farbou, musí to byť dvojfarebná kombinácia 
ZELENÁ/ŽLTÁ pozdĺž celej dĺžky vodiča. Toto farebné odlíšenie sa vyhradzuje výlučne 
pre ochranný vodič.  
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3.9.4 Odlíšenie neutrálneho (stredného) vodiča 
Ak obvod obsahuje neutrálny vodič, musí sa na jeho rozlíšenie použiť SVETLOMODRÁ 
farba. Svetlomodrá farba sa nesmie použiť na odlíšenie žiadneho iného vodiča. 
Vo výnimočných prípadoch, kde nie je použitý neutrálny vodič, môže sa táto farba použiť 
na iný účel. V tomto prípade je potrebné, aby rozvádzač bol vybavený upozorňujúcou 
tabuľkou: 
 

 
POZOR! 

Svetlomodrý vodič sa nepoužíva 
na označenie neutrálneho (stredného) vodiča, 

ale na iný účel 
 

 

3.9.5 Značenie PEN vodiča 
Vodiče PEN, ktoré plnia dve funkcie, funkciu ochranného vodiča a funkciu neutrálneho 
vodiča, sa značia dvojfarebnou kombináciou ZELENÁ/ŽLTÁ po celej dĺžke a naviac, 
svetlomodrým označením na oboch koncoch.  

3.10 Farebné značenie vodičov v rozvádzačoch pre pracovné stroje 
Farebné značenie sa vykonáva v zmysle STN EN 60204-1 (33 2200). 

3.11 Farba svorkovníc v rozvádzačoch 

3.11.1 Štandardné farby svorkovníc sú: 

a) šedá, hnedá alebo čierna farba - všeobecné určenie, 

b) svetlomodrá farba - pre vodiče neutrálneho obvodu, 

c) zelená/žltá farba - pre vodiče ochranného obvodu, 

d) oranžová farba - pre vodiče s malým napätím, 

e) modrá farba - pre iskrovo-bezpečné obvody. 
V prípade, ak je použitá iná farba svorkovníc a je určená pre špecifický účel, je potrebné 
túto skutočnosť uviesť v projektovej dokumentácii. 

3.12 Označovanie svoriek písmenami 

3.12.1 Označovanie svoriek písmenami v striedavej sústave do 1000 V 
 

Svorky  
 

Označovanie písmenami 
 

Poznámka 

fáza L1 U  

fáza L2 V  

fáza L3 W  

ochranný v  TN/C PEN  

ochranný v  TN/S PE  

stredný N  

 

3.12.2 Označovanie svoriek písmenami v jednosmernej sústave do 1 500 V 
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Svorky  
 

Označovanie písmenami 
 

Označ. grafickými znakmi 
 

L+ C + 

L- D  - 

ochranný  PE  

 

4. Dodávateľská dokumentácia nn rozvádzača 

Základná dokumentácia musí obsahovať minimálne: 

a) identifikácia výrobcu (meno, adresa), 

b) osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, prípadne osvedčenie o skúške 
rozvádzača (je potrebné dodať pre dôležité rozvádzače), 

c) rozmerový výkres a zostavu prístrojov umiestnených v jednotlivých poliach, na 
dverách alebo krytoch, 

d) zapojovaciu schému vnútorných spojov, alebo iný podklad (napr. tabuľku spojov 
a podobne), 

e) výpis užívateľského softvéru, ak je použitý systém riadenia pomocou PLC (vrátane 
dodávky programu na CD alebo DVD a kompletnú dodávateľskú dokumentáciu 
v elektronickej forme (formát dwg, ako aj formát pdf), 

f) špecifikáciu prístrojov (napr. vo forme tabuľky), 

g) popis rozvádzača, popis zložitejších dielov (napr. špeciálne ochranné relé, 
regulátory a pod.)  

h) návod pre inštaláciu, uvedenie do chodu, obsluhu, skúšanie a údržbu zariadenia, 

i) zoznam náhradných dielov obsahujúci údaje pre presnú špecifikáciu a objednanie 
náhradných dielov. 


